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'Hoe ist?’ 
 
Met die vraag begint het. Je komt 
naar de KAJ omdat je andere 
jongeren wil leren kennen, plezier 
maken, … Maar die vriendschap 
verdwijnt niet als het even moeilijk gaat. We zijn er 
voor mekaar, altijd. Wie problemen heeft, vindt 
steun in de groep. KAJ is een huis om in te wonen, 
waar imago niet telt en iedereen zijn draai kan 
vinden. 
KAJ is geïnspireerd door christelijke en universele 
waarden. Vanuit die waarden hebben we aandacht 
voor de mens achter het verhaal. KAJ wil zin geven 
aan het leven. 
 

Wat zoek jij? 
 

Een lokaal om je in te amuseren, een toog voor een 
fijn gesprek, een zetel om in door te zakken, een 
plaats om stoom af te laten. In KAJ doen we samen 
ons goesting. Niemand een hak zetten, niet in de 
kou laten staan, iedereen wordt aanvaard. Zo zijn 
wij.  
 

Jongeren wisselen in de KAJ ervaringen uit. Ze 
nemen zelf de verantwoordelijkheid , in hun 
afdeling, maar ook in het leven. In de KAJ vind je 
altijd wel iemand die jou toont wat ‘kajotteren’ is, 
hoe je engagement opneemt, aan de ‘karre’ trekt, 
ergens voor gaat.   
Maar je staat ook nooit alleen. Schouder aan 
schouder, zonder onderscheid van afkomst, 
scholing, geslacht, ras, geloof, … maken we de 
samenleving beter en kan je zelf groeien als 
persoon.  
Wie verantwoordelijkheid opneemt, heeft een 
belangrijke voorbeeldfunctie voor de jongere 
(kern)leden. Als je je engageert binnen de KAJ zal 
je beslist nieuwe vriendschappen ontdekken en 
nieuwe ervaringen opdoen. 
KAJ is er voor jou… dus maak gebruik van dit 
aanbod en haast je naar ons lokaal waar een hele 
bende enthousiaste jongeren je met veel plezier zal 
onthalen om je onder te dompelen in de warmte 
van vriendschap en dat unieke “thuis, hier voel ik 
me thuis” gevoel. 
 

KAJ-Vostert… een goed idee! 
 

ACTIVITEITEN 
Ook bij kaj is september een startmaand. Niet 
alleen voor onze leden: jongen of meisje, vanaf 12 
jaar mag ook jij gewoon instappen.  
Laat je gewoon meeslepen… 
 

Vrijdag 16 september, 19.30 uur  
Vospop Prepared 

Vers geweld en nieuw pop- en rock talent bieden 
wij vanavond een podium aan in ons lokaal… 
geraffineerde songs, stevige ritmische drums, 
unieke geluiden en eigenwijs nieuw talent valt 
vanavond in ons lokaal te bewonderen. 
Deuren open vanaf 19.30 aanvang eerste optreden: 
20.15uur. Inkom… ja ja: 2 euro; alle dranken aan 1 
euro. Iedereen is welkom. Be there! 
 

Vrijdag 23 september, 19.30 uur  
Toetsen… 

Neen, niet de toetsen die je teisteren op de school-
banken, maar het toetsen van ideeën, wensen en 
verwachtingen, samen nadenken over onze kaj en 
op welke wijze we het komende werkjaar hieraan 
opnieuw inhoud willen geven… samen… 
 

Vrijdag 30 september, 19.30 uur 
Tips… 

Nee nee, ‘t is goed geschreven. Vijf tips in ons 
lokaal vertellen wat wij vanavond voor je in petto 
hebben. 
 

 
In september hernieuwen wij ook het lidgeld. De 
gewoonte getrouw verzoeken we iedereen om dit 
zo spoedig mogelijk in orde te brengen. Door je 
lidgeld te betalen ben je immers ook solidair met je 
vrienden kajotters en bovendien zit je dan weer een 
heel jaar goed. 
Het lidgeld is een lachertje: voor nauwelijks 15 
euro kan je een heel jaar lang bij ons plezieren. Een 
tweede- en volgende lid van hetzelfde gezin betaalt 
slechts 12 euro. Als nieuwkomer mag je zelfs drie 
maanden gratis mee snoepen en daarna pas 
beslissen of je het nu leuk vind bij ons of super 
leuk… 
 

Dus: en zorgt ervoor dat ook jij één van die 
dolenthousiaste kajotters wordt en stap of trap 
richting kaj-lokaal Vostert! 



Ik vind vriendschap heel erg 
belangrijk en daarom wil ik me 
graag inzetten voor mijn vriendjes 
en vriendinnetjes. Ik weet dat we 
allemaal wel een beetje van elkaar 
verschillen, maar dat is juist heel erg 
boeiend. Daarom beloof ik dat ik 
mijn best zal doen om met iedereen 

op een fijne manier samen te werken. Ik wil me 
inzetten voor onze kaj- (B)engels en meewerken 
om hier een fijne groep van te maken. 

 
 
 
 
 
 

Voor kinderen vanaf 8 jaar 

STARTACTIVITEIT

 
ZONDAG 11 SEPTEMBER 

14.00 TOT 16.00 UUR 
kaj-lokaal - Vostert 

 
Vanaf 11 september komen onze kaj-(b)engels elke 
twee weken op zondagnamiddag bij elkaar van 
14.00 tot 16.00 uur. 
Alle actiteiten gaan door aan ons lokaal achter de 
kerk van de Vostert. 
Als je ook wil meedoen met onze (b)engels kom 
dan maar gewoon naar ons lokaal en dan bezorgen 
wij ook jou een toffe en speelse namiddag. 
Doe je ook mee? 
Dan trek je ravotterskledij aan en… tot zondag! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPROEP: 
Jongens en 
meisjes vanaf 16 
jaar die hun 
steentje willen 
bijdragen en ook 
als (hulp) leider 
of leidster mee 
aan de kar van 

onze (B)engels willen stoten: gewoon doen, we 
rekenen op je. Bovendien stellen we je in de 
gelegenheid om, na verloop van tijd, een 
animatorcursus te volgen. Neem contact op met 
iemand van de leiding of kom gewoon even 
kijken… het is beslist de moeite waard en wij 
garanderen je een boeiende tijd boordevol keitoffe 
ervaringen! 
Maar, je bent natuurlijk ook altijd welkom op onze 
kaj-activiteiten op vrijdagavond. Tot dan! 
 

---===oooOooo===--- 
 

 
 

Vers geweld en nieuw pop- en rock talent 
bieden wij een podium aan in ons lokaal… 
geraffineerde songs, stevige ritmische 
drums, unieke geluiden en eigenwijs nieuw 
talent valt vanavond in ons lokaal te 
bewonderen. Be there! 

Samenstelling leidersploeg 
 

Bonhomme Dirk, Muizendijkstraat 26  - 089 473900 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49            - 089 462971 
Essers Stefan, Teelestraat 21            - 089 865791 
Fiten Bart, Watertorenstraat 2               - 089 463389 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95          - 0473 321439 
Meyssen Cliff, Kipdorpstraat 14 A       - 089 471138 
Schouteden Rod, Weegbreestraat 8       - 089 473788 
Vrancken Stef, Watertorenstraat 19      - 089 461315 
 

Proost: 
Clijsters René, Vaesstraat 10              - 089 463450 
 


